دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت تحصیالت عالی
ریاست پوهنتون علوم طبی کابل « ابو علی ابن سینا »
معاونیت مالی و اداری
امریت منابع بشری
مدیریت عمومی استخدام
رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی و اسناد مورد نیاز
از تمام متقاضیان واجد شرایط ،جهت اشتراک در پروسه امتحان رقابت آزاد بستهای مسلکی رتبه (سوم ،چهارم ،پنجم و ششم) پوهنتون علوم طبی
کابل ابو علی ابن سینا که از طریق آمریت منابع بشری این پوهنتون اعالن گردیده ،رسانیده می شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:
 .1مطابق ماده دوم فرمان شماره  92مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی ،بستهای نظاامی در جریاان پروساه
تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند ،از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند".
 .2کاندیدان محترم مکلف هستند ،تا از فورم رسمی بساتهاای خادمات ملکای ،وزرات تحصایالت عاالی اساتفاده نمایناد .جهات دریافات فاورم
درخواستی بهصورت آنالین به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیالت عالی) ،(www.mohe.gov.afویب سایت پوهنتاون علاوم طبای
کاباال ابااو علاای اباان سااینا ) ( www.kmus.edu.afو ویااب سااایت کمیساایون محتاارم مسااتقل اصااالخات اداری و خاادمات ملکاای
(  )www.iarcsc.gov.afمراجعه نمایند.
 .3کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی ابن سینا را بعاد از خاناه پاری دقیاق ،ماتمم اساناد
تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم میعاد معینه اعالن به ایمیل آدرس kmu.hr22@gmail.com :ارسال نمایند .قابل ذکر اسات کاه در
موضوع ( )subjectایمی ل نام بست مورد نظر را درج نمایند خجم اسناد ارسالی بیشتر از  5 MBنباشد و تمام اسناد به فارمات  pdfتنظایم
گردد در غیر آنصورت اسناد شما مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
اسناد تحصیلی
 .4اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیالت عالی /صحت عامه و یا سایر مراجع ذیربط باشند.
 .5اسناد تحصیلی خارج مرز عالوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیالت عالی نیز باشاد ،بناابر
این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باگردد.
 .6اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های  1371الی  1381اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیالت عالی است.
اسناد تجربه کاری
 .7متقاضیانیکه در ادارات دولتی دارای تجربه کاری رسمی باشند ،فورم خلص سوانح تائید شده که از صدور آن بیشتر از شش مااه سارری نشاده
باشد ،ارائه نمایند.
 .8متقاضیانکه در شرکتها و موسسات خصوصی دارای تجربه کاری میباشند ،کاپی قرار دادکار و اسناد معتبر که وزارت صحت عامه و یاا ساایر
مراجع ذیربط از ثبت و راجستر شرکت/موسسه متذکره تصدیق نموده باشد ،نیز ارائه نمایند .از ارسال تصدیق نامه ها ،تقدی ر ناماه هاا و ساایر
اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
 .9هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدا ها مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط ،جهات روشان شادن موضاوع باه
ارگان های عدلی و قضایی معرفی میگردند.
.10

کاندیدان محترم کاپی اسناد را که ارائه میدارند ،باید روشن و قابل خوانش باشد،

.11

متقاضیان محترم در صورتی ضرورت به شماره ( )0747686764تماس گرفته خل مطلب نمایند.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري دوﻟﺖ

د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻠﮑﯽ

ﺑﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت ﺧﺪﻣﺎ ت ﻣﻠﮑﯽ

ﺑرای آﭘﻠود ﻋﮑس ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد

د ﻟﻮ ړ و زده ﮐ و وزارت د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﺴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د آزﻣﻮﯾﻨﻲ ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ
ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺘﻲ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻜﻲ وزارت ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ

ﻋﻜﺲ ﻓﻌﻠﻲ /اوﺳﻨﻲ

 -1ددې فورم سره خپل د تحصیل ،کاري تجربي تایید شوي اسناد او د تذکري کاپی ضمیمه کړی /با این فورم اسناد تحصیلی

ﻋﻜﺲ

تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید.
یادداشت :اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصالت عالی/صحت عامه باشد .تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد ،فورم خلص
سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات و یا شفاخانه ها باشد،
کاپی ت صدیق و قرارداد کار که از مراجع مربوطه دولتی تایید شده با شد ضمیمه شود .از ار سال ت صدیق نامه ها ،تقدیرنامه ها و سایر
ا سناد ا ضافی جداً خودداری نماید /.تحصییی ي اسییناد مو بابد د وړو ودکړو ووارت/د عامی روغتیا ووارت خوا تایید سییوي وي
کاري تجربه که مو چیري په دو تي ارګان کي وي نو باید خ ص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو وړې نه وي ضمیمه کړی او
که مو چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د اړونده دو تی مراجعو څخه تایید شوی د قرارداد کاپي
مو ورسره ضمیمه کړی د تقدیر نامو ،ستاین یکونو او نورو غیري اړین اسنادو ه را یږ و څخه طفا ډډه وکړی

ﻋﮑس ﻓﻌﻠﯽ  /اوﺳﻧﯽ ﻋﮑس

 -2دا فورمه تر ډکو و وروسیییییییته د خپ و تحصیییییییی ي ،کاري تجربې او تذکره د اسیییییییناد سیییییییره یو ای پر دې ایمیل راو یږی
) (kmu.hr22@gmail.comﺳﺗﺎﺳو اﺳﻧﺎدوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ  5ام ﺑﯽ ) (5Mbﻧﮫ زﯾﺎﺗﯽ ﻧوی /اﯾﻦ ﻓﻮرم را ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻧﻪ

ﭘﺮي و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ا ﺳﻨﺎد ﺗﺤ ﺼﯿﻠﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎري و ﮐﺎﭘﯽ ﺗﺬﮐﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ آدرس )( kmu.hr22@gmail.com

ار ﺳﺎل دارﯾﺪ .ﺣﺠﻢ اﺳﻨﺎد ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  5ام ﺑﯽ ) (5Mbﻧﺒﺎﺷﺪ.

د دﻧﺪي ﻋﻨﻮان /ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺖ

ﺑﺴﺖ

ﻧﻮم /ﻧﺎم
ﺗﺨﻠﺺ
ﻣﻠﯿﺖ
وﻻﯾﺖ
د اړﯾﮑﻮ ﺷﻤﯿﺮه /ﺷﻤﺎرۀ
ﺗﻤﺎس

د ﯾﻮه ﺧﭙﻞ/ﻗﺮﯾﺐ ﻧﻮم او د اړﯾﮑﻮ
ﺷﻤﯿﺮه
اﺳﻢ و ﺷﻤﺎرۀ ﺗﻤﺎس
ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن

د دﻧﺪي اﻧﺘﺨﺎب /ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻇﻴﻔﻪ

ﺎی /ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

اداره  /وزارت
1
7

ﻣﺮﮐﺰ
وﻻﯾﺖ

3

2

د وﻻﯾﺖ ﻧﻮم /اﺳﻢ وﻻﯾﺖ
5

4

6

8

ﺷﺨﴢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت /ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺷﺨﺼﯽ
د ﭘﻼر ﻧﻮم /ﻧﺎم ﭘﺪر

د ﺗﺬﮐﺮې ﺷﻤﯿﺮه/
ﺗﺬﮐﺮه
د زﯦ ﯦﺪو .ﺎی /ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

ﺷﻤﺎرۀ

د زﯦ ﯦﺪو ﻧﯧ ﻪ/
ﺗﻮﻟﺪ
ﺟﻨﺴﯿﺖ:
اﯾﻤﯿﻞ:

ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺎرﯾﻨﻪ/

ﯿﻨﻪ /زن

ﻣﺮد

1

داﯾﻤﻲ ﭘﺘﻪ /ﺁﺩﺭﺱ ﺩﺍﻳﻤﯽ
ﻭﻻﻳﺖ

اوﺳﻨ ﭘﺘﻪ /ﺁﺩﺭﺱ ﻓﻌﻠﯽ

ﮐﻠﯽ /ﻗﺮﻳﻪ

ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ

ﻭﻻﻳﺖ

ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ

زده ﮐ ي /ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ
د زده ﮐ ي ﺎی /ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

د زدﮐ و ﮐﭽﻪ/درﺟﮫ
ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﺗﺤﺼﯿﲇ رﺷﺘﻪ/
رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﻠﯽ /ﻗﺮﻳﻪ

د ﭘﺎﯾﺘﻪ رﺳﻮﻟﻮ
ﻧﯿ ﻪ /ﺳﺎل
ﻓﺮاﻏﺖ

د ﭘﯿﻞﻧﯿ ﻪ/
ﺳﺎل
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ

ﻧﻮﻋﯿﺖ
د ﺮو
ﻓﯿﺼﺪۍ/ﻓﯿﺼﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ)ر
ی ﻧﻤﺮات وزاﻧﮫ/ﺷ
ﺑﺎﻧﮫ(

ﺩﻭﮐﺘﻮﺭﺍ
ﻣﺎﺳﺘﺮ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
ﻓﻮﻕ
ﺑﮑﻠﻮﺭﻳﺎ
ﺑﮑﻠﻮﺭﻳﺎ

دﮐﻮم ژﺑﻮ ﴎه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻟﺮی؟ /ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻠﺪﻳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
ژﺑﯥ /زﺑﺎن ھﺎ

ﻟﻮﺳﺘﻞ /ﺧﻮاﻧﺪن

ﻟﯿﮑﻞ /ﻧﻮﺷﺘﻦ

ﺩﺭی

ﺧﱪې ﮐﻮل /ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدن

ﭘ ﺘﻮ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ

د ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ /ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﻴﻮﺗﺮ
ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻪ /ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
Ms Word

اﺑﺘﺪاﻳﻲ/
اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﻣﻨ ﻨ /
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ډﯾﺮ ﻪ /ﻋﺎﻟﯽ

Ms Excel
Ms Power Point
Ms Access
Other Database
Internet

2

ﮐﺎري ﺗﺠﺮﺑﻪ /ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎری
اداره /وزارت

د دﻧﺪې ﻋﻨﻮان /ﻋﻨﻮان
وﻇﯿﻔﮫ

ﻣﻘﺪار
د دﻧﺪې د ﭘﯿﻞ
د دﻧﺪې د ﭘﺎی ﻧﯿ ﻪ/
ﻣﻌﺎش ﺑﮫ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺗﻌﺪاد
ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﯿ ﻪ/
اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺘﻢ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﻤﺎ
ﺷﺮوع
وﻇﯿﻔﮫ
وﻇﯿﻔﮫ

ﺳﺘﺎ ﺳﻮ د ﮐﺎري اﺳﻨﺎدو ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮﺟﻊ /ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎﯾﯿﺪی اﺳﻨﺎد ﮐﺎری
ﺷﻤﺎReference check /
ﻧﻮم /اﺳﻢ

ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻲ ﻣﲇ ژ

ﭘ ﺘﻮ

د آﻣﺮ د

د ﺑﺮﯦ ﻨﺎﻟﯿﮏ ﭘﺘﻪ email

ﺗﯿﻠﻔﻮن ﺷﻤﯿﺮه آدرس
د دﻧﺪې ﻋﻨﻮان/
ﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔﮫ وزارت /اداره ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
آﻣﺮ
email

ﻏﻮاړی ﭼﻲ آزﻣﻮﯾﻨﻪ ورﮐ ی؟ /ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﻟﺴﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟

دری

ژﻣﻨﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻓﻮرﻣﻪ ﮐﯥ درج ﺷﻮي ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ﺳﻢ دي او ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﻧﺎﺳﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﳾ ،د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﻮاب ورﮐﻮوﻧﮑﯽﯾﻢ.
ﺗﻌﮭﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎرم ﮐﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﻮرم ،درﺳﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻼف
آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد.

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام

ﻻﺳﻠﯿﮏ /اﻣﻀﺎء

3

